
TAKE-AWAY MENU
Bezorging &



GEITENKAAS SALADE
Appeltjes, walnoten, bolletjes geitenkaas 

en salade    8,50

CEASAR SALADE
Gerookte kip, Romaanse sla, tomaatjes, spek en 

Parmezaanse kaas    8,50

OESTERS NATUREL
1/2 dozijn met limoen & citroen 16,50

OESTERS GEGRATINEERD
1/2 dozijn gegratineerd met oude kaas    16,50

12 minuten op 200 °C
in de oven

RUNDER CARPACCIO
Romige truffelmayo, rucola, Parmezaanse 

kaasvlokken en gemarineerde tomaatjes    13,50

SCAMPI’S
Pomodori tomaat, véél knoflook en 

vers geplukte kruiden    9,50

8 minuten op 200 °C
in de oven

NOORSE ZALM 
KOUD GEROOKT

Frisse dille crème fraîche, granaatappel pitten, 
zwarte peper en notensla    13,50

CAMEMBERT
Opwarmen in de oven met honing, tijm en 

rozemarijn    8,50

10 minuten op 200 °C
in de oven

Voorgerechten

Broodjes
BROODJE CARPACCIO 

Op wit of bruin brood. Met 
truffeldressing, pijnboompitten, 

Parmezaanse kaasvlokken rucola en 
zongedroogde tomaten    12,50

  

BROODJE 
GEROOKTE ZALM

Op wit of bruin brood. Met dille dressing, 
granaatappelpitjes en rucola    9,50

BROODJE KRABSALADE 
Op wit of bruin brood. Kingcrabsalade met 

gemengde sla en rode ui    9,50
  

BROODJE GEZOND 
Op wit of bruin brood. Met serranoham, kaas, tomaat, 

komkommer, ei en salade    9,50

   
BROODJE MAKREELSALADE 

Op wit of bruin brood. Met kappertjes, dille en rode ui    9,50

BROODJE KIPSATÉ
Op wit of bruin brood. Met kroepoek en satésaus    7,50



FRANSE UIENSOEP
Lekker met een broodje    4,50

Broodje 4 minuten 
in de oven 200 °C

ROMIGE 
POMPOENSOEP

Pompoenpitten en 
verse bieslook    4,50

BISQUE D’HOMARD
Gevuld met fruit du mer    7,50

Vleesgerechten

DORADE
In zijn geheel bereid heerlijk met 

citroen en groentes    20,50 

14 minuten op 200 °C 
in de oven 

GAMBAS
Berk klassieker, in het pannetje gebakken 
gamba’s met knoflook, tomaat, ui en een 

pikante chili saus    19,50

14 minuten op 200 °C 
in de oven (incl. pan)

Visgerechten
GEGRILDE 

ZALMSPIES
Met courgette, wortel en 

knoflookcitroenolie 
(olie pas na de oven er 

overheen)    19,50

7 minuten op 200 °C 
in de oven

RIB FINGERS
Gegaard in een licht pikante marinade en 

afgelakt met sweet & sour saus    19,50

14 minuten op 
200 °C in de oven

WILDSTOOF
Puree van aardappelen, rode kool 

en stoofpeer    18,50

14 minuten op 
200 °C in de oven

INDONESISCHE KIP SPIESJES
Rijst, atjar, taugé, kroepoek, 
satésaus en cassave    16,75

6 minuten op 
200 °C in de oven

CARIBISCHE KIP
Met mango, paprika, ui en tomaat in 

pikante chilisaus en rijst   17,50

14 minuten op 
200 °C in de oven

Side dishes
STOOFPEERTJES

4 stuks    3,50

PAVER BROODJE
Kruidenroomboter & aioli    4,00

 ROSEVAL AARDAPPELTJES
Zeezout, rozemarijn    3,50



CHOCOLADE BROWNIE
Met bosvruchtencompote (tip v/d chef: compote 

en brownie even opwarmen)    6,50

RIJSTEPAP
Met kaneel, karamelsaus en een stoofpeer    5,00

TIRAMISU
Van Antonino uit Palermo    6,50

ETON MESS Berk Stijl!
Lemon curd, bramen 

en merengue    6,50

DOYENNE DU COMICE
(Omgekeerde perentaart) met peren, 

rozijnen en vanillesaus    4,50

8 minuten 150 °C in de oven. 
Vanillesaus eventjes in de 
magnetron

Tip! lekker met slagroom en vanille-ijs!

Vegetarisch
MELANZANE (AUBERGINE) 

ALLA PARMIGIANA
Heerlijk voor de vegetariërs (of niet), Parmigiano,  

buffelmozzarella en basilicum    10,50

14 minuten op 200 °C
in de oven

GEGRILDE 
WITLOF

Met uienjam & burrata 
(romige mozzarella)    9,50

Burrata in 4/5 snijden en toevoegen als 
het gerecht uit de oven komt.

14 minuten op 200 °C
in de oven

Desserts

BEZORGING &
TAKE-AWAY MENU
Kijk voor meer informatie op www.brasseriedeberk.nl 

of bel naar 0164-238751



CHILL BOX
Box met allerlei lekkers uit ons 

plateau assortiment

16,50

WANDELBOX
Complete box om mee op pad te nemen (of voor 
de tv) dippers met tapanades, trosje druiven en 

gedroogde hammetjes

16,50

VISPLATEAU
Gerookte zalm, forel, makreel, 

garnalen, krab, ansjovis, mosseltjes 
en zure haring    15,50

FINGERFOODPLATEAU
Heerlijke charcuterie aangevuld met 

kaas, olijven en tafelzuur    14,50

KAASPLATEAU
Een wandeling door Europa met 

vijgenbrood en jam    12,50

NACHO’S
Gegratineerd met cheddar kaas, 

uien, tomaatjes, jalapeño pepers en 
gehakt (of zonder) met guacamole, 

crème fraîche en salsa dip    7,50

Even opwarmen in de 
oven 7 min op 200 °C


